
                                                            ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BUZĂU 

          MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -CONSILIUL LOCAL- 
 
 
 

           H O T Ă R Â R E 
        pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, 
administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru  

asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău 
 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
592/CLM/28.12.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri 
edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri 
pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău; 
 - raportul comun nr. 34.522/27.12.2017 al Direcției Poliției Locale Buzău și 
Serviciului de Gospodărie Urbană și Protecția Mediului; 
            -  avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

   -  avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
          - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, modificată și completată; 
          - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), pct. 7 și pct. 9, art. 45 
alin. (1) și alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările 
ulterioare, 

                                               
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1.- Se modifică Art. 5, alin. (1), lit. t) din Regulamentul la Hotărârea 
nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău care va avea următorul 
cuprins: 
 



 
 

“Art.5, alin. (1), lit. t) – staționarea voluntară a vehiculelor (cu excepția 
autoturismelor) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pentru 
transportul de marfă și a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune 
pentru transportul de persoane în “zona roșie”. 

“Zona roșie” este prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul Regulament.  
         Staționarea autovehiculelor menționate mai sus este permisă în “zona 
galbenă”. 
         “Zona galbenă” este prezentată în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 
din prezentul Regulament.  
       Este permisă staţionarea în „zona verde”. 
 „Zona verde” este reprezentată de toate celelalte zone ale municipiului 
Buzău, în care este permisă staţionarea. 
Art.2. Se completează Art. 5 alin (1) cu următoarele : 
-lit. (f1) Se interzice obstrucționarea acțiunii de capturare a câinilor fără stăpân, 
precum și abandonarea acestora după adopție pe domeniul public sau privat al 
municipiului; 
-lit. (y) Se interzice gararea și parcarea cu spatele a autoturismelor sau a 
autoutilitarelor în parcările de reședință din imediata vecinătate a ferestrelor 
locuințelor, precum și a activităților de reparații și întreținere auto în parcări; 
-lit. (t1) Se interzice circulația vehiculelor de orice fel în parcurile din municipiu, 
cu excepția zonelor special reglementate; 
-lit. (w1) Se interzice accesul, oprirea și/sau staționarea autovehiculelor în 
perioadele de restricție a circulației pe bulevardul Nicolae Bălcescu sau alte 
artere de circulație pentru care autoritatea publică locală a interzis accesul, 
oprirea sau staționarea; 
-lit. (j1) Instalarea sau murdărirea mijloacelor de semnalizare, modificarea 
poziției acestora, fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură 
să introducă în eroare participanții la trafic. 
 
 Art.3. Pentru nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (f1), (y), (t1), 
(w1) și (j1), care modifică și completează H.C.L. nr. 326/2017, fapta săvârșită se 
sancționează cu avertisment sau amendă contravențională cuprinsă între 1.000 
– 1.500 lei pentru persoane fizice și 1.500 – 2.500 lei pentru persoane juridice. 
 
          Art.4.- După cap. VIII, art. 18 se introduce art. 19 în Regulamentul la 
Hotărârea nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău care va avea 
următorul conținut: “Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel 
mult 48 de ore de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ. 
 
 
 



 
          Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Poliției 
Locale Buzău și al Serviciului Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai   

 
          
 

 
 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                       Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 15 februarie 2018 

Nr.42 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 15 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



   ROMÂNIA 
     JUDEŢUL  BUZĂU 
    MUNICIPIUL BUZĂU 
         - P R I M A R - 
 Nr. 592/CLM/28.12.2017 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău privind aprobarea Regulamentului privind măsuri 

edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat 
și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău 

   
Ținând cont de condițiile actuale de circulație în Municipiul Buzău, de 

trama stradală existentă, de necesitatea efectuării lucrărilor de reparații a 
străzilor din municipiu, pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier în 
scopul creșterii numărului de locuri de parcare pentru autoturisme și al gradului 
de confort al cetățenilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător și a 
locuitorilor se impune o astfel de reglementare privind interzicerea staționării 
voluntare a vehiculelor (cu excepția autoturismelor). 

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației 
publice locale, potrivit art. 70, lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 
privind protecția mediului, au obligația să reglementeze, inclusiv prin 
interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule 
sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în 
anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, 
în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului. 

Având în vedere că în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 326 din data de 16 noiembrie 2017 se arată că parcarea vehiculelor cu masă 
totală maximă mai mare de 2,5 tone se poate face doar în locuri special 
amenajate, iar până în acest moment nu s-au amenajat astfel de locuri, 
propunem modificarea art. 5, alin. (1), lit. t) din Regulamentul la Hotărârea nr. 
326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Totodată pentru că nu s-a prevăzut în Regulamentul la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/2017 posibilitatea 
contravenientului de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, 
potrivit prevederilor OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
propunem introducerea art. 19. 

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de 
a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău 
în vederea adoptării lui.   
  

 P R I M A R, 
Constantin Toma 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Direcția Poliției Locale Buzău 
Serviciul Gospodărie Urbanăși Protecția Mediului 

Nr. 34522/27.12.2017 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea  

Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea 

fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și 
curățeniei în municipiul Buzău 

 
 

  În vederea asigurării unui mediu de viață sănătos, autoritățile 
administrației publice locale, potrivit art. 70, lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 
195/2005 privind protecția mediului, au obligația să reglementeze, inclusiv prin 
interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule 
sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în 
anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, 
în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului. 
  Având în vedere numeroasele solicitări ale deținătorilor de autovehicule 
referitoare la interzicerea staționării voluntare a vehiculelor (cu excepția 
autoturismelor) cu o masă totală maximă mai mare de 2,5 tone pentru 
transportul de marfă și a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune 
pentru transportul de persoane, pe drumurile publice și terenurile aparținând 
domeniului public sau privat al municipiului Buzău, precum și informarea 
conducerii Direcției Poliției Locale Buzău, propunem modificarea art. 5 alin. (1) 
lit. t) și introducerea art. 19 în Regulamentul la Hotărârea nr. 326/2017 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
  În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu 
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  
 
 
   

DIRECȚIA POLIȚIE LOCALĂ,                    ȘEF SERVICIU G.U.P.M., 
                 Adrian Teodorescu                                        Anișoara Preda 

 


